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LederLeder Af Jens Skriver, ansvarshavende redaktør
Tlf. 86 24 54 19, boegstedskriver@intvmail.dk

En epoke er forbi
stillingen om et individualiseret 
samfund, som aldrig har fungeret 
i praksis. Beboerne har meget lidt 
til fælles og lever i deres egen lille 
familie, og har man ingen familie, 
gøres mange af de små lejligheder 
så store, at singler kan udfolde sig. Store 
familier med mange børn vil for manges 
vedkommende forsvinde fra Gellerup. 
Nogle lejligheder er stadig så små, at de 
ikke er attraktive for ret mange. Hvordan 
forestiller man sig, at beboeren fortsat vil 
føle et ansvar over for fællesskabet?

Vi må glædes over, at der i andre afde-
linger i boligforeningen er et rigt socialt 
liv. De fungerer som en gammeldags 
landsby og ikke som en gammeldags by. 
I landsbyerne boede også vidt forskellige 
mennesker, men man havde mange ting 
fælles. Faktisk havde man mange fælles 
gøremål og fester.

Repræsentantskabet har, som 
formand Keld Albrechtsen formulerede 
det, truffet den største beslutning i bolig-
foreningens historie. På repræsentant-
skabsmødet kom imidlertid en række 
punkter frem, som den nye bestyrelse må 

arbejde videre med, hvis boligforeningen 
fortsat skal kunne fungere. Det gælder 
den sociale helhedsplan, så vi for alt i 
verden undgår, at kriminaliteten især 
i Gellerup igen går grassat. De små 
lejligheder er så dyre, at studerende ikke 
har råd til at bo der. Man må huske på, 
at boligforeningen er til for beboerne 
og ikke omvendt. Samarbejdet mellem 
foreningsbestyrelsen, administration 
og beboerne må forbedres. Man må vise 
over for de unge, at boligforeningen har 
mange gode tilbud. Der er f. eks. mulig-
hed for at indrette kollektiver. Huslejerne 
må for alt i verden ikke stige mere, hvis 
boligforeningen skal kunne konkurrere 
med andre typer boliger, og mange bebo-
ere har simpelthen ikke råd til at betale 
mere. Ansættelsen af en ny direktør er et 
meget stort ansvar. Og fælles aktiviteter 
må så vidt muligt fremmes.

Så er dommen faldet. Med 
vedtagelsen af Helhedsplanen 
for Gellerup er ikke alene faldet 

dom over et stykke kulturarv, men også 
dansk socialhistorie. Gellerupparken 
forandres til ukendelighed. Yderligere 
syv blokke nedrives. Der skal skabes 
en ny bydel med butikker, boliger og 
arbejdspladser side om side, og trafi kken 
bliver ført igennem, men hvordan skal 
de sociale fællesskaber indtænkes i 
den nye model? Tidligere sagde man: 
Lige børn leger bedst. Folk følte sig 
mest trygge ved naboer, de var på 
bølgelængde med. I de gode gamle dage 
oprettede folk lav for deres forskellige 
fag med henblik på gensidig hjælp og 
støtte. Senere oprettede man foreninger, 
så rimelige boliger kunne indrettes af 
fællesskabet. Nu skal folk uanset social 
og etnisk baggrund bruge de samme 
skoler og fritidsaktiviteter. Forestillingen 
er, at sociale skel herved nedbrydes, og 
integrationen fremmes. Den nye model 
er om muligt mere gennemgribende end 
den, Brabrand Boligforening udtænkte 
for mere end 60 år siden. Den er fore-

”Gellerupparken forandres til 
ukendelighed. Yderligere syv 
blokke nedrives.
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På mødet skulle, som formanden 
Keld Albrechtsen udtrykte det, 
træffes den største beslutning 

i boligforeningens historie. Alligevel 
deltog kun 76 af repræsentantskabets 122 
medlemmer. Det betød, at de ikke kunne 
behandle vedtægtsændringer, da det 
kræver 2/3 fremmødte fra det samlede 
repræsentantskab.

Bjarne Zetterstrøm og Rene Skau 
Björnson blev valgt til dirigenter. Efter en 
kort debat blev det besluttet, at afstem-
ninger skulle foretages efter normalved-
tægten, således at de stemmeberettigede 
ved valget til foreningsbestyrelsen skulle 
afgive samme antal stemmer som det 
antal medlemmer, der skulle vælges.

Mundtligt beretning
I den mundtlige beretning omtalte 
formanden, Keld Albrechtsen, den store 

udfordring med corona, som havde gjort 
urafstemninger i afdelingerne nødven-
dige. 
Et konsulentfirma var engageret til at 
rekruttere en ny direktør. Flere centrale 
medarbejdere havde opsagt deres stillin-
ger. Revisionen havde grundigt gennem-
gået alle foreningens arbejdsgange uden 
at finde noget at påtale. Og nu skulle 
der træffes den største beslutning i hele 
boligforeningens historie. 

Det kom også til at præge den efter-
følgende debat. Yousef Abdel Khader fra 
Gellerup sagde, at man ikke var blevet 
hørt, og ønskede helhedsplanen behand-
let på et ordinært beboermøde med 
debat. En klage til beboerklagenævnet 
var imidlertid blevet afvist. 

Edvin Juhl fra Holmstrup fremførte, 
at andre afdelinger også var blevet 
dårligt behandlet af administration og 

bestyrelse, og opfordrede til at se på 
beboerdemokratiet. 

Bo Sigismund, ikke-bolighavende, 
mindede om, at der var startet en 
debat om bedre samarbejde med bedre 
gennemsigtighed og indsigt og ønskede 
processen sat i gang. 

Anne Hegelund fra Gellerup  følte sig 
heller ikke hørt og opfattede det, som 
boligforeningen ikke var til for beboeren. 
En lavine ville komme til at rulle. Nybyg-
geri med beton påvirkede klimaet meget 
mere end renovering. 

Asger Frederiksen, Hans Brogespar-
ken, sagde, at afdelingens renovering gik 
meget ringe, og at boligforeningen ikke 
havde forsøgt at løse problemerne. 

Anders Nielsen fra Odinsgården opfor-
drede til at stemme nej til beretningen, 
da der var brug for almene boliger, og til 
at udskifte boligforeningens vognpark.

Beretning godkendt
Beretningen blev godkendt med 10 stem-
mer imod, mens 10 undlod at stemme.

I sin gennemgang af regnskaberne for 
2019 og 2020 kom administrationschef 
Susanne Witting ind på tomgangstab. 

Edvin Juhl gjorde opmærksom på, at 
lejerne kom til at betale for tomgangstab. 
Anne Hegelund mindede om, at stu-
derende ikke havde råd til at betale for 
studieboliger, og opfordrede til oprettelse 
af kollektiver.

Regnskaberne blev godkendt.

Tekst: Jens Skriver
Fotos: Bo Sigismund

Keld Albrechtsen beretter om tidens udfordringer.
Der stod meget på spil, da der 
den 24. august blev afholdt 
repræsentantskabsmøde

Den største beslutning  
i boligforeningens historie

Fortsætter 
side 6 med 
afstemnings
resultater.
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Skal vi følge loven eller 
gå hele planken ud?
Lang og heftig debat, da repræsentantskabet 
stemte ja til helhedsplanen for Gellerup

For to år siden var det tæt: 50 stem-
mer for og 44 imod. Tirsdag aften 
den 24. august var det noget tydeli-

gere. Efter en lang debat endte repræsen-
tantskabet med at stemme ja til helheds-
planen med 53 stemmer for og 21 imod. 

Der var lange indlæg fra mange 
forskellige beboere, der fokuserede på 
forskellige ting. Der var fokus på klima, 
beboerdemokrati, politik og økonomi. 

”Jeg har sår i hjertet,” fortalte formand 
for Gellerupparken Youssef Abdul Kader  i 
debatten under beretningen. 

Han forklarede, at beboerne ikke er 
blevet hørt. Det var Keld Albrechtsen og 
direktør Keld Laursen ikke enige i. De 
fremviste et dokument, hvor kravene var 
listet op, efter hvilke der blev opfyldt.

Lis Skov fra Sonnesgården var enig 
med Keld Albrechtsen. 

”Er det et spørgsmål om, at man ikke 
bliver set og hørt, eller om man ikke får 
sin vilje?” Hun sympatiserede med bebo-
erne og kunne godt forstå følelsen af at 
være uønsket.

Boligforeningen ikke glad for aftalen
Keld Laursen udrykte, at han heller ikke 
er glad for aftalen, men at det er den bed-
ste, de kan opnå for at sikre beboerne.

”Jeg har stor forståelse for trangen til 
at stemme nej, og vi er også imod kommu-
nens overopfyldelse af kravet. Vi har gjort 
opmærksom på det i kronikker og debat-
indlæg. Vi mødte en modstand, som jeg 
ikke troede kunne være så omfattende, 
som den var. Hvis man har en forventning 
om, at det bliver bedre, så er det en illu-
sion, der er ingenting, der peger på, at der 
vil komme nogen lempelser. Det kommer 
ikke til at ske, det er min klare opfattelse, 
de har brugt alle magtmidler, der står til 
rådighed.”

Klage afvist
Før mødet var det kommet frem, at Gelle-
rupparkens klage til beboerklagenævnet 
vedrørende urafstemningen var blevet 

Tekst: Elsebeth Frederiksen
Fotos: Bo Sigismund

Repræsentant
skabet blev mødt 
af demonstreren
de beboere, som 
ville vise deres 
modstand mod 
planerne om flere 
nedrivninger i 
Gellerup.

Der var mange afstemninger på repræsentantskabsmødet.
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afvist. Afdelingsbestyrelsen havde klaget 
over, at afstemningen om helhedsplanen, 
pga. corona, var foregået via en urafstem-
ning. Her havde bestyrelsen ønsket et 
beboermøde med en debat, så beboerne 
kunne stemme på et oplyst grundlag. 
Men det var så blevet afvist. 

Direktør Keld Laursen fortalte om hel-
hedsplanen. Ugen før havde der været et 
infomøde for repræsentantskabet med 
efterfølgende debat, så Keld Laursen for-
talte kortere end sidst.

Så gik debatten i gang. Keld Albrecht-
sen anbefalede et ja. Fordi han er bange 
for, at hele boligforeningen bliver afviklet, 
hvis det blev et nej. 

”Jeg kommer ikke til at forhandle en 
afviklingsplan, det kan ikke lade sig gøre 
på en ordentlig måde. Så er vi i frit fald, 
rent kaos,” sagde han. 

”Det hander om, at vi står overfor en 
statsmagt, som vi ikke kan vinde over. 
Skal vi sikre fremtiden og leve videre, 
nogen vil sige med skam, men sikre vores 
beboere eller skal vi gå planken ud?”

Nogle af beboerne var ikke tilfredse 
med Keld Albrechtsens udtalelser. Niels 
Kjær fra afdeling 2 mente, at Keld brugte 
afpresningsmetoder. 

”Det kan godt være, at Brabrand Bolig-
forening bliver udslettet men det betyder, 

at politikerne har blod på deres hænder.” 
Han sluttede med at sige, at han stemte 
nej, men håbede på et ja.

Anne Hegelund fra Gellerupparken 
kaldte processen for en ”pseudolyttende 
proces.” 

”Hvis boligforeningen ikke er til for 
beboernes skyld, hvem er de så til for? 
Hvis de ikke kan forsvare os, hvem kan 
så? Vi har lagt os for hurtigt ned.”

Forståelse for Gellerup
Mange viste forståelse for Gelleruppar-
kens situation. Mens andre efterlyste lidt 
solidaritet den anden vej. 

Edvin Juhl fra Holmstrup vaklede 
meget. Han sympatiserede med Gelle-
rupparken, men skulle også tænke på de 
beboere, som han repræsenterer. 

”Vi har underskud på syv milloner i 
Holmstrup. Hvis vi siger nej, risikerer vi, 
at mine beboere skal stige i husleje. Kon-
sekvensen er totalt kaos. Hvordan skal 
vi få det til at fungere, når der er kaos? 
Mine beboere har nået smertegrænsen 
for, hvad de kan betale. I får aldrig en så 
god løsning som denne, selvom det er en 
dårlig politisk baggrund, må vi æde den.”

Thor Utting fra Havnehusene tænkte 
også på sine beboere. 

”I politik og økonomi er der nul moral, 
der handler alting om magt. Det er et fler-
tal, der har sagt, at de vil det her. Det løb 
er kørt. Tilbage er illusioner og noget, der 

kunne være. I tærsker langhalm på vores 
solidaritet og vores tålmodighed.”

Vi ødelægger en god udvikling
”Gellerup er i en god udvikling,” mente 
Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen:

”Det kedelige er, at man sætter en stop-
per for udviklingen. De stærke familier 
flytter ud, og de svageste bliver boende. 
Man sætter vores beboerdemokrati ud af 
kraft. Vi bliver stillet overfor, at det kan 
blive meget værre. Vil du hænges, eller vil 
du skydes? Det er ikke demokrati.”

Det er en god plan
Mathias Lange Kofoed-Ottesen fra for-
eningsbestyrelsen mente, at det er en god 
plan:

”Hvis man ellers ser bort fra demokra-
tiske underskud, mangel på klimahen-
syn, tvangsflytninger og etnisk diskrimi-
nation.”

 Han understregede, at det gav bedre 
rettigheder for beboerne, der skal genhu-
ses.

”Det er en rimelig god aftale for for-
eningen, hvis man ser bort fra moralske 
kvaler. I tilfælde af et nej, vil kommunen 
så overlade borgere uden grundlæggende 
rettigheder, og vil de ruinere en vel-
fungerende boligforening? Vi skal gøre 
opmærksom alle på, at det er den slags 
mennesker, der sidder i byrådet. Vi gør 
verden en tjeneste ved at vise, hvor veder-
styggelige politikerne er.”

Afstemning
Efter to timers debat med meget trætte 
deltagere kom de til afstemningen. Den 
blev som skrevet tidligere 53 ja, 21 nej og 
en blank.

Det betyder, at helhedsplanen er god-
kendt både hos kommunen og boligfor-
eningen. Afdelingsbestyrelsen har dog 
erklæret, at de går videre med sagen, og at 
der venter retssager forude.

En ”pseudolyttende 
proces.”

Anne Hegelund 

En rimelig god aftale 
for foreningen, hvis 
man ser bort fra  
moralske kvaler.
Mathias Lange KofoedOttesen
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Resultat af afstemninger
Afstemning om  
helhedsplanen
Afgivet 75 stemmer, heraf
53 ja,
21 nej,
1 blank

Derefter blev givet bemyndigelse til 
afhændelse af arealer i Gelleruparken. 
Arealerne overføres til en grundejerfor-
ening, der gennemfører en del af driften.

Resten af mødet
Edvin Juhl havde stillet forslag om 
ophævelse af minimumskrav til råde-
retskøkkener. Administrationen var gået 
bag om ryggen på afdelingsbestyrelsen 
i den slags sager. Administrationen sva-
rede, at minimumskrav var nødvendige 
for at sikre kvaliteten af de køkkener, der 
blev sat ind. Forslaget blev derefter stemt 
ned.

Valg til foreningsbestyrelse:
Keld Albrechtsen blev genvalgt til formand uden modkandidat

Valget til foreningsbestyrelsen gav dette resultat:
Mathias Kofoed-Ottesen, Thorsbjerg 61 st., valgt for 2 år
Peter Iversen, Holmstrup   59 st., valgt for 2 år
Helle Hansen, Gellerup   45 st., valgt for 1 år
Erik Bløcher, Søvangen   46 st., valgt for 1 år
Abdi Muhammed, Toveshøj  33 st.
Thor Utting, Havnehusene   55 st., valgt for 2 år
Karsten Pedersen, Hans Brogesparken 46 st., valgt for 1 år
Lis Skov, Sonnesgården   32 st.
Bernadette Gissel, Hasselager  24 st.
Anne Hegelund, Gellerup   37 st.
Valget af suppleanter gav følgende resultat:
Laurids Bloch, Søvangen   33 st.
Lis Skov, Sonnesgården   45 st., 1.-suppleant
Youssef Abdel Khader, Gellerup  13 st.
Anne Hegelund, Gellerup   35 st, 2.-suppleant
Revisoren blev genvalgt.

Repræsentantskabsmedlemmer kan fortsat melde sig til repræsentantskabsudvalg.  

Brabrand Boligforenings nye foreningsbestyrelse valgt på repræsentantskabsmødet.
Bagerst fra venstre: Helle Hansen, Peter Iversen, Karsten Pedersen, Erik Bløcher, Mathias KofoedOttesen, Thor Utting

Forrest Keld Albrechtsen (formand), Lis Skov (1. supp), Anne Hegelund (2. supp).Tekst: Jens Skriver
Foto: Bo Sigismund



september 2021  ·  Skræppebladet   7

Storværk om Gellerup — 
eller rettere sagt: Gellerupplanen

Værket, der er skrevet af otte 
forskere fra arkitektskolen, 
er på over 400 sider, men over 

halvdelen er brugt til illustrationer, og 
det er letlæst bortset fra enkelte sider om 
arkitekturteori. Gellerupplanen omfat-
tede Gellerup, Toveshøj og Holmstrup. 

Dens historie er skabt i en smeltedigel 
af titusinder og atter titusinder vidt 
forskellige mennesker, der hver har sin 
fortælling om Gellerup. 

Forfatterne til værket har denne 
fortælling: ”Centrum i vores forskning er 
arkitekturen, og hvordan den har været 
og fortsat bliver formet af samtiden, og 
omvendt hvordan arkitekturen har påvir-
ket og stadig påvirker samtiden.”  

Det bygger på et omfattende materiale 
fra arkiver, materialer, som stadig ligger i 
arkitekters tegnestuer, og offentliggjorte 

Af Jens Skriver

publikationer. Til gengæld har man kun 
talt med meget få nøglepersoner. 

Gellerup i støbeskeen
I første halvdel af bogen redegøres for 
arkitekternes og byplanlæggernes ideer, 
centreret omkring arkitekten Knud Blach 
Petersen, der har tegnet Hans Brogespar-
ken, Søvangen, Skovgårdsparken og altså 
også Gellerupplanen. 

Man går let hen over det almene 
byggeris baggrund i arbejderbevægelse 
og andelsbevægelse, og boligforeningens 
rolle nedtones ganske. Der tages afsæt 
i det industrialiserede byggeri, hvor 
arbejdspladser og boliger adskilles, hvor 
kørende og gående trafik adskilles, og 
hvor beboerne skulle kunne leve deres 
fritidsliv i forbindelse med boligen, så 
der skulle indrettes butiks-, kultur- og 

aktivitetscentre. Der var også et 
meget stort behov for sunde og 
hygiejniske boliger.

Første spadestik blev taget 
i 1967, men planlægningen og 
opkøb af jord havde været over 10 
år undervejs. Det er blevet påpe-
get, at boligforeningens formand 
skyndte sig at opkøbe jord, som 
skulle købes af Brabrand Boligfor-
ening. Sagen antydes, men uddy-
bes ikke. Den lokale fremstilling 
af betonplader skulle støttes, så 
indervæggene, der fungerer som 
bærende elementer, er af beton. 
Højhusene i Gellerup og Toveshøj 
stod færdige i 1972.

Dernæst påbegyndtes planens 
næste projekt: opførelsen af 3400 
boliger i tæt-lavbebyggelse med 
butikscenter i Holmstrup, selv om 
udlejningsproblemer i Gellerup 
voldte boligforeningen store 
økonomiske kvaler. Der blev kun 
opført 402, og det var dumdristigt 
nok, da de var præget af bygge-
sjusk og svære at leje ud. Her 
mangler ganske en forklaring. 

Den kan kun gives ved at se på boligfor-
eningens rolle. Så vidt jeg ved, kunne 
boligforeningen kun skaffe penge ved 
at hente dem i landsbyggefonden, og det 

forudsatte, at byggeri blev sat i gang. Det 
måtte ende galt, og som bekendt måtte 
boligforeningen afhænde både Kultur& 
Aktivitetscentret og butikscentret. Nu 
kom også kritiske røster frem, som bl.a. 
fremførte, at beboerne ikke følte noget 
ansvar over for Gellerupplanen.

Udfordringer
Derefter beskrives de mange udfordrin-
ger, og fremstillingens fokus flyttes 
fra arkitekterne over på beboerne. Det 
nævnes, at Holmstrup må renoveres 
som følge af byggeskader. Ellers handler 
resten af fortællingen om Gellerup med 
et par sidebemærkninger om Toveshøj. 

Der fortælles om en lang række 
problemer, som er opstået i Gellerup, og 
der gives mange bud på forklaringer. Den 
meget skiftende beboersammensætning 
nævnes, samtidig med at det vises, hvor-
dan beboerne har sluttet op om Gellerup 
og skabt en lang række aktiviteter, men 
en dyberegående vurdering af beboerde-
mokratiets betydning mangler.

Det nye Gellerup
Uanset det undgik Gellerup ikke at få 
prædikatet ghetto. Derfor blev der truffet 
beslutning om at gentænke hele planen. 

Værkets største værdi er præsentati-
onen af tankerne bag det nye Gellerup, 
som er ved at blive skabt. Man vender 
tilbage til den gamle by, hvor mange akti-
viteter og erhverv fandtes sammen med 
boligerne. Adskillelsen af kørende og 
gående trafik ophæves, og der er ført veje 
igennem, så området åbnes for det øvrige 
samfund. I skrivende stund diskuteres, 
hvorvidt dele af byggeriet skal bevares 
som kulturarv.

Værket er glimrende illustreret, men 
nogle vil nok finde det mærkeligt, at der 
ikke er mennesker på mange af bille-
derne. Andre. at der er utallige billeder 
fra Gellerup og nogle fra Holmstrup, men 
kun ganske få fra Toveshøj.

Et kæmpearbejde er imidlertid gjort. 
Nogle spadestik kunne have været 
dybere, men trods det er værket anbefa-
lelsesværdigt til alle, der interesserer sig 
for arkitektur og historie.  

    

Gellerups facade er et gritmønster, der består 
udelukkende af kvadrater. Vel at mærke i den 
hollandske maler Mondrians version. Black 
sagde til sine arkitekter: ”Stjæl så meget I kan”. 
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Fantastisk og bekvemt med  
job og bopæl på Aarhus Ø
Bodil Alling, der er leder af Teatret Gruppe 38, bor i Havnehusene. Hun er 
glad for at bo lige rundt om hjørnet fra sit teater, der også ligger på havnen

Fredag den 3. september kan Bodil 
Alling fejre 40-årsjubilæum på 
Teatret Gruppe 38, hvor hun i dag 

både er leder og skuespiller. 
For tre år siden flyttede teatret ind i en 

selvstændig del af det nybyggede AAR-
hus, som ligger på en af de yderste moler 
på Aarhus Ø. Byggeriet er tegnet af den 
verdensberømte danske arkitekt Bjarke 
Ingels.

Bodil Alling ikke kun arbejder på Aar-
hus Ø, hun bor der også.  Sammen med 
sin mand har hun boet i to forskellige lej-
ligheder i Havnehusene. Først i en første-
sals, ret mørk lejlighed. Men efter tålmo-
dig venten er de kommet højere op i lyset i 
en lejlighed på 5. sal i opgangen ved siden 
af. Begge lejligheder ligger i Havnehuse-

nes seniorafdeling i Esther Aggebos Gade.
Før flytningen til Aarhus Ø boede de 

i mange år i et hus i Højbjerg, men plud-
selig skulle de flytte fra huset for fire år 
siden. 

”Da vi søgte lejligheden i seniorafde-
lingen, følte jeg, at jeg ville blive senior for 
tidligt og gå på pension, for det havde jeg 
bestemt ikke tænkt mig. Men lejligheden 
lå jo i senioropgangen 55+,” husker Bodil 
Alling og griner.

”Da vi blev klar over, vi skulle flytte, 
aktiverede jeg hurtigt mit medlemskab i 
Aarhus Bolig. Og fordi min mand og jeg 
begge var 55+ og udearbejdende, fik vi 
gode tilbud. 

På det tidspunkt vidste jeg, at Gruppe 
38 skulle flytte på Aarhus Ø, så jeg tænkte, 

det kunne jo være virkeligt, virkeligt vid-
underligt, hvis vi kunne komme herned.”

Hun fik dog besked om, at der var lang 
ventetid på Aarhus Ø, så det skulle hun 
ikke forvente, så derfor kiggede hun andre 
steder, men pludselig kom der alligevel et 
tilbud i Ester Aggebos Gade. 

”Vi fik at vide, at vi var nummer 60 i 
køen, så det lød helt umuligt. Dagen efter 
svarfristen fik vi en mail med besked om, 
at vi desværre ikke havde fået lejlighe-
den. Men pludselig senere hen på efter-
middagen kom en ny mail, hvor der stod: 
Tillykke med din nye lejlighed, der skal 
indbetales et indskud den og den dato”. 

”Jeg blev simpelthen så ked af det, for 
jeg tænkte, at de nok havde sendt mailen 
forkert, den skulle være sendt til den hel-

Tekst Helle Hansen, fotos Bo Sigismund
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dige ”vinder” af lejligheden,” husker Bodil, 
der ringede til boligforeningen og sagde, 
at hun om morgenen havde en mail med 
besked om, at hun ikke havde fået lejlig-
heden. 

”Nu står der pludselig, at jeg skal betale 
indskud. Jeg tror, at I har sendt til den 
forkerte mailadresse, sagde jeg. Men så  
sagde boligforeningsdamen: Nej, hos os 
kan det nogle gange gå stærkt. Vil du 
havde lejligheden? Og så havde vi den 
på et splitsekund. Vi var heldigere, end 
vi havde turdet håbe,” siger Bodil og for-
tæller, at hun lige har flyttet sin mor ind 
i Generationernes Hus i plejeboligerne på 
Aarhus Ø, som også er sammen med Bra-
brand Boligforening. Pudsigt og endnu en 
gang heldigt.

Et helt nyt teater
Teatret Gruppe 38 startede tilbage i 
1970’erne som et kollektivteater. Hvorfra 
navnet stammer, er der ikke helt bevis for. 
Men en historie går på, at en af stifterne 
engang forlod et møde, hvor forslaget til et 
navn var blevet diskuteret i timevis. Han 
var syg med 38 i feber. 

Bodil Alling kom til teatret i 1981, så i 
år holder hun 40-årsjubilæum på samme 
arbejdsplads. Endnu har hun ikke hørt 
noget om, hvorvidt hun er indstillet til 
Dronningens Fortjenstmedalje. Men hun 
har hørt, at den får man ikke, hvis man 
bliver ved med at arbejde. Og hun har ikke 
tænkt sig at stoppe. Så måske skal hun 
mere gå efter at få 50-årsmedaljen, griner 
hun.

Tidligere har Gruppe 38 ligget forskel-
lige steder rundt i Aarhus, for tre år siden 
lå det i Mejlgade og havde en teatersal 
med plads til 78 publikummer.

”En dag spurgte vores kære bygherre 
Rune Kilden, der sidder i teatrets besty-
relse, om vi ikke kunne tænke os et helt 
nyt teater. Og det sagde vi ja til. Det bety-
der, at vi har siddet med helt fra starten 

med planlægningen af det teater, vi i dag 
bor i på Aarhus Ø med en stor sal med 
plads til 140 publikummer og en lille sal 
med plads til 60,” fortæller Bodil Alling og 
viser Skræppebladets udsendte rundt i en 
labyrint af gange, trapper, sale og lokaler.

Stor kulturel aktivitet
Gruppe 38 er i dag et såkaldt lille storby-
teater. Og Bodil Alling har kun stor ros til 
Aarhus Kommune og dens opbakning til 
teatret hele vejen rundt, også her under 
corona, hvor der jævnligt har været tele-
fonopkald fra kommunens kulturmedar-
bejdere.

”I Aarhus har vi også et særligt godt 
samarbejde mellem alle byens teatre. 
Vi samarbejder og låner hos hinanden 
og hjælper gerne hinanden, i stedet for 
kun at være konkurrenter. Det er ganske 
unikt. Gruppe 38 har en fast stab på 10 
medarbejdere, som både står for planlæg-
ning, pr, økonomi, det tekniske, musikken 
og produktionerne.” 

Bodil Alling er den eneste skuespil-
ler, der er fastansat. Dog ikke den eneste 
skuespiller i teatrets forestillinger. Hun er 
selv med i alle forestillingerne, som hun 
ofte selv har skrevet. 

”Vi laver mange forskellige ting udover 
selv at spille forestillinger på Aarhus Ø. Vi 
køber gæstespil fra både ind- og udland, 
og så har vi selv en rimelig stor turné-
aktivitet også både i ind- og udland,” for-
tæller hun.

Teatret står også for tre forskellige tea-
terfestivaler: ”Ilt” (Internationalt levende 
teater), som er et samarbejde mellem 
Aarhus Teater og Svalegangen – og alle 
byens øvrige scener lægger hus til, hvor 
udenlandske teaterstykker kommer til 
Aarhus. Det foregår hvert andet år. I årene 
indimellem holdes festivalen ”Danish+”, 
der er udvalgte danske teaterstykker, der 
over tre dage præsenteres for udenland-
ske opkøbere, som kommer til Aarhus 

for at se og eventuelt købe forestillinger. 
Og så er der festivalen ”Enestående”, der 
udelukkende består af forestillinger, hvor 
kun én skuespiller står på scenen.

Travl hverdag
På teatret er der ikke altid kun en 37-timers 
arbejdsuge, fortæller Bodil Alling.

”Alle arbejder med alting, og vi har så 
mange forskellige opgaver, og staben er 
forholdsvis lille. Det kan være slidsomt, 
men alle medarbejdere er meget dedike-
rede, og vi holder utrolig meget af vores 
samarbejde. For forestillingsholdet har 
det altid været et liv i en kuffert på farten 
rundt på hotelværelser. I ”gamle dage” ofte 
med flere opredninger,” fortæller hun. 

Men der var økonomien også væsentlig 
dårligere end i dag. Nu er Teatret Gruppe 
38 et af byens kulturelle fyrtårne, og øko-
nomien rækker til lidt bedre komfort.

Og så er det fantastisk i dag at bo cirka 
160 meter fra sin arbejdsplads. 

”Jeg var ked af at flytte fra mit hus, men 
nu savner jeg det ikke. Teatret kan være et 
slidsomt job, når man er 64 år. Så hvis jeg 
i dag har en lang dag og lige kan putte en 
lille pause ind, så er det meget bekvemt at 
kunne gå hen om hjørnet og tage et lille 
nap. Det kunne jeg ikke, da jeg boede i 
Højbjerg.”

De 40 år med en travl hverdag betyder, 
at Bodil aldrig har haft tid til fritidsaktivi-
teter. Det har altid været umuligt at ”gå til 
noget”, for turnéerne har gjort det umuligt 
at følge faste aktiviteter. Og i pauserne 
imellem alle teatrets aktiviteter, priorite-
rer hun venner og familie fremfor at gå til 
badminton eller ridning.

”I Havnehusene er der af og til fælles-
spisning i vores skønne havehus på taget. 
Det er noget så hyggeligt at være med til, 
og det er ikke på faste ugedage, så det 
lykkes at være med en gang imellem. Og 
det er dejligt at møde dem, vi deler opgang 
med,” siger Bodil Alling.
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      Nyt liv i Nyt liv i 
HovedgadenHovedgaden

Reportage og foto: Helle Hansen og Peter Holm Stampe

Det er, som om at Hovedgaden i Brabrand 
har fået sin anden luft. På trods af corona 
er der i løbet af de sidste par år skudt flere 

små butikker og spisesteder op, til stor glæde ikke 
mindst for beboerne i Drejergården og Højriispar-
ken.

Skræppebladets udsendte spenderede en fredag 
eftermiddag op og ned ad gaden. Vi lagde ud med 
at nyde en god kop kaffe med kage i den hyggelige 
gårdhave hos Ibens Kaffehus, der slog dørene op i 
juni. På vej ud kiggede vi lige indenfor hos naboen 
”Den flyvende Hane”, der er en fransk-dansk inspi-
reret bistro. Her havde de rigtig travlt med at levere 
frokoster over disken.

Vi fortsatte ud ned ad gaden, lidt for tidligt til at 
kunne få et kig indenfor i vinhandlen. Vi gik også 
forbi Shawarma Eliten, der serverer lækker hjem-
melavet mad af de bedste råvarer, fordi det gode 
vejr mere lokkede til at spise is, og det kan man 
sørme også få serveret, hvis man når hen Pop-up 
shop Brabrand i nummer 32. Indenfor kan man 
både købe tøj, sko, vin, smykker, køkkenudstyr og 
boligtilbehør. Men midt i sommervarmen poppede 
der også en lille isbod op. Og her sluttede udflug-
ten med en skøn vaffel med tre kugler og masser 
af lækkert hjemmelavet skum.
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KommentarKommentar Af repræsentantskabsmedlem 
Laurits Bloch fra Søvangen

Renoveringsopgaver i beboerdemokratiet
Skal der renoveres, koster det beboerdemokratiet mange kræfter

Fra min hånd bragte skræppebla-
det i sidste nummer en artikel, der 
egentligt lå til grund for et indlæg 

i maj sidste år. Jeg besværede mig noget 
over tidligere manglende gennemskue-
lighed i boligforeningens renoverings-
sager. Det var ikke helt rimeligt, da der 
siden er sket forbedringer.

Arbejdet med at forberede de nødvendige 
renoveringer i de ældste afdelinger 1 
og 2, Hans Brogesparken og Søvangen, 
har stået på i mere end 11 år. Det var nyt 
for foreningen 
at arbejde med 
så omfattende 
renoveringer 
af 1950’ernes 
murstensbyg-
geri, og arbejdet 
med projekterne 
og beslutningsforløbet har været 
kritiseret af afdelingerne, blandt andet 
for manglende kvalitet, kontinuitet og 
gennemskuelighed.

Forbedringer af arbejdsgange
Boligforeningens ledelse har reageret, 
og i 2019 har foreningsbestyrelsen og 
repræsentantskabet fulgt op herpå 
med beslutningerne på sidste ordinære 
repræsentantskabsmøde (2019). Det blev 
her fastsat, hvornår og hvordan der i alle 

større renoveringsopgaver skulle ske 
høringer og orienteringer af afdelings-
bestyrelser og eventuelle byggeudvalg. 
Beboerdemokratiets involvering i reno-
veringsprojekter kan også ses forsøgt 
opprioriteret generelt i boligforeningen.

Under punkt 6.11 i den aktuelle aftale 
om ny helhedsplan fase 1 for Gellerup-
parken vedgås tidligere utilstrækkelig 
involvering af afdelingen. Det skal der 
fremover rådes bod på med systematisk 
og tidlig forventningsafstemning de 
involverede parter imellem.

De gamle afdelinger
Renoveringen i Hans Brogesparken er nu 
under udførelse og nærmer sig langsomt 
sin afslutning, hvorimod det trækker ud 
med at komme i gang i Søvangen. 

På grund af det tidsmæssigt lange 
procesforløb er nødvendigheden af 
forventningsafstemningen først slået 
igennem sent og nok for sent for Hans 
Brogesparkens vedkommende. På grund 
af en forsinket annullering af en licita-

”afdelingerne skal afse mange kræ fter 
til at gå ind i detaljerne. Skal bolig-
demo kratiet have indfl ydelse på reno-
veringer, skal indsatsen prioriteres højt

tion sidste år har Søvangen fået ekstra 
tid til en fornyet grundig gennemgang af 
det nu reviderede projekt. Men det kan 
fastslås, at processen har stillet store 
krav til både afdelingens og admini-
strationens engagement med ugentlige 
møder det meste af dette år. Nu er det så 
spændende, om resultaterne står mål 
med indsatsen.

Det kan dog fastslås, at afdelingerne 
skal afse mange kræfter til at gå ind 
i detaljerne. Skal boligdemokratiet 
have indfl ydelse på renoveringer, skal 
indsatsen prioriteres højt og især tidligt 
i forløbet.

Byggeudvalg
Afdelingerne bør også arbejde grun-
digere med deres organisering med 
eventuelle byggeudvalg. Der bør fra 
starten i afdelingsmødet ske en formel 
præcisering af, hvorledes byggeudvalg 
nedsættes og suppleres. Også delegati-
onen fra afdelingsmødet bør beskrives 
med præcisering af opgaverne og 
forholdet mellem afdelingsbestyrelse og 
udvalg. Herunder bør anvendelse af den 
forvaltningsretlige praksis med, at en 
delegation kan tilbagekaldes både gene-
relt og i enkeltsager, beskrives, så dette 
kan ske af afdelingsmødet og eventuelt 
af afdelingsbestyrelsen.

Få direkte nyt fra Skræppebladet
Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbrev
Bliv en af de første, der læser med i Skræppebladet,
og få tips om alt det nye og aktuelle på mail. 

Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbreve
skraeppebladet.dk/nyhedsbreve
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Nu kan der afholdes afdelingsmøder igen  

Igennem hele coronaperioden har vi 
naturligvis fulgt myndighedernes 
retningslinjer, og der er stadig enkelte 

hensyn og forholdsregler, der skal tages. 
Bekendtgørelsen om fravigelse af regler 
på boligområdet grundet covid-19 er nem-
lig forlænget til 31. august. Det betyder, at 
man skal forhåndstilmeldes for at kunne 
deltage i afdelingsmødet, og som noget 
ekstraordinært vil man kunne bruge 
en fuldmagt til afstemning. Afholdes 
afdelingsmødet et sted, hvor coronapas 
er et krav, skal det vises, for at man kan 
deltage. Hvordan reglerne ser ud efter 31. 
august, er endnu uvist.

Alle er på valg  
Da valget til afdelingsbestyrelserne 
ikke kunne gennemføres i 2020, er alle 
medlemmer i år på valg. Der vil derfor 

højst sandsynligt være mange nye besty-
relsesmedlemmer, når afdelingsmøderne 
er afholdt.   

Et af de steder, hvor de ser frem til 
valget til afdelingsbestyrelsen, er på 
AARHUS Kollegiet. Den lange periode 
uden afdelingsmøde har nemlig betydet, 
at mange af dem, der oprindelig blev 
valgt ind i afdelingsbestyrelsen, nu er 
frafl yttet, hvilket er normalt på et kolle-
gie. Bestyrelsesformand Philip Aagaard 
ser derfor frem til at få fl ere beboere med 
i bestyrelsen.   

”Nu kan vi endelig udfolde demo-
kratiets goder igen og lade beboerne 
få indfl ydelse på beslutningerne. En af 
grundene til, at jeg ser frem til afdelings-
mødet, er uden tvivl, at bestyrelsen så 
bliver fuldtallig, så vi er fl ere til at træffe 
beslutninger og får et godt sammenspil 
mellem en bred gruppe beboere.” 

Sidste del af kollegiet stod endnu ikke 
færdigt, da sidste afdelingsmøde blev 
afholdt. Der sidder derfor ingen beboere 
fra Karen Blixens Boulevard 8 i bestyrel-
sen. Dem glæder Philip sig til at få med. 

”Jeg ser frem til at få alle de nye bebo-
ere med på mødet. Det er vigtigt, at de 
også får en stemme og får mulighed for 
at forme det nye kollegie. Mange af bebo-
erne på Aarhus Kollegiet har aldrig boet 
ude før, og det er derfor også deres første 
afdelingsmøde. Det bliver spændende at 
give dem mulighed for at være med til at 
forme det daglige liv på kollegiet,” siger 
han.

Første afdelingsmøde i Generationernes 
Hus og Tingskovparken
I både Generationernes Hus og Tingskov-
parken ser de frem til at afholde det 
første afdelingsmøde og få valgt en 
bestyrelse. Her skal beboerne vedtage 
afdelingens reglementer og vælge 
den første afdelingsbestyrelse, som 
fremadrettet skal varetage afdelingens 
interesser og indgå i dialogen med 
boligforeningen. Det er et vigtigt arbejde 
i de helt nye afdelinger – særligt i 
Generationernes Hus, hvor der er mange 
fællesarealer og berøringsfl ader med 
husets øvrige beboergrupper.

Efter mere end et år, hvor 
størsteparten af afde-
lingsmøderne blev afl yst, 
er det nu endelig muligt at 
afholde afdelingsmøder i 
alle vores afdelinger igen. 
Det ser vi frem til med 
stor glæde, da møderne er 
en vigtig del af et levende 
og velfungerende beboer-
demokrati.   

Af Mette Sejthen,
kommunikationsmedarbejder 

SIDER AF HOVEDFORENINGEN
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Ordinære afdelingsmøder  
i efteråret 2021
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i 
henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring 
afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Dagsordenerne vil i år for nogle afdelinger igen afvige fra normalen, idet ordinære afde-
lingsmøder i 2019 (for nogle afdelinger) og i 2020 (for nogle afdelinger) ikke har kunnet 
afholdes pga. corona. Situationen er fortsat usikker, så indtil videre er dette en foreløbig 
indkaldelse med tid og sted.

FORELØBIG DAGSORDEN  
for følgende afdelinger:

Afd. 4, Gellerupparken 
onsdag 22. september kl. 17, Globus1

Afd. 5, Toveshøj
tirsdag 28. september kl. 18, Beboerhuset Laden

Afd. 6, Holmstrup
tirsdag 21. september kl. 19, Selskabslokalet (nr. 245)

Afd. 7, Hasselhøj
onsdag 8. september kl. 19, Fælleshuset Hasselhøj

Afd. 22, Sonnesgården
tirsdag 7. september kl. 19, afdelingens fælleshus

1. Valg af dirigent

2.  Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen

3.  Afdelingens regnskab til godkendelse  
for 2019 (for nogle) og for 2020 

4. Afdelingens budget for 2022 til godkendelse

5.  Eventuelle forslag

6. Valg  
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter 
b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion 
c. Repræsentant + suppleant til FAS 

7. Eventuelt

Møderne skal afvikles i overensstemmelse med gældende ret-
ningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Dette kan blandt andet betyde, at 
der bliver krav om forhåndstilmelding og forevisning af coronapas. 
Gældende restriktioner kan også medføre, at lokation bliver ændret. 

Der vil blive informeret herom særskilt til de enkelte afdelinger.

Hvordan indsendes forslag?

Pr. mail
Forslag sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med 
afdelingsnummer/ afdelingsnavn i overskriften. 

Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn, adresse og 
telefonnummer på forslagsstiller. 

Pr. post
Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, 
Edwin Rahrsvej 33, 8220 Brabrand - Att.: Afdelingssekretær. 
Kuverten mærkes med ”Forslag”. 

Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer 
på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 
14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde. 

Dog opfordrer vi til at indsende forslag så hurtigt som muligt 
(før 14-dages fristen). Dette skyldes, at nogle forslag kan kræve, 
at administrationen skal foretage huslejeberegninger til afde-
lingsmødet. 

Forslagsblanket
Kan hentes på bbbo.dk.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforening
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FORELØBIG DAGSORDEN 
for følgende afdelinger:

Afd. 1, Hans Brogesparken
torsdag 23. september kl. 19, Aarslev Kro 

Afd. 2, Søvangen
mandag 30. august kl. 19, Skovgårdsparkens selskabslokale

Afd. 3, Skovgårdsparken
torsdag 9. september kl. 19, Skovgårdsparkens selskabslokale

Afd. 8, Drejergården
mandag 6. september kl. 17, Selskabslokalet

Afd. 10, Rødlundparken
onsdag 1. september kl. 19, Årslev Kro

Afd. 11, Odinsgård
onsdag 29. september kl. 19, Fælleshuset

Afd. 12, Thorsbjerg
torsdag 2. september kl. 19, Fælleshuset

Afd. 14, Borumtoften
onsdag 29. september kl. 17 i afdelingens fællesrum

Afd. 15, Hasselengen
torsdag  2. september kl. 19, Fælleshuset Hasselhøj

Afd. 16, Seniorbo Voldbækhave
mandag 13. september kl. 14, Fælleshuset

Afd. 17, Højriisparken
mandag 13. september kl. 18, Selskabslokalet i afd. 8

Afd. 18, Lyngby
onsdag 29. september kl. 19, Lyngbygårdsvej 37 C

Afd. 19, Bronzealdervænget
torsdag 16. september kl. 19 i selskabslokalet i afd. 6  
(Jernaldervej nr. 245)

Afd. 21, Hasselager
mandag 6. september kl. 19 i cafeen 
i Hasselager hallen, Koltvej 43

Afd. 23, Skovhøj
onsdag 15. september kl. 19 i afd. fælleshus

Afd. 24, Skovhøj
tirsdag 14. september kl. 19 i afd. fælleshus

Afd. 25, Østergårdsparken
torsdag 30. september kl. 19.  
Æblehavens Selskabslokale, Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg

Afd. 26, Kildeagervej
mandag 13. september kl. 19 i fælleshuset Skovhøj 100

Afd. 29, Valdemarsgade
torsdag 16. september kl. 19 i Sonnesgaardens fælleshus

Afd. 30, Pilevangen
onsdag 22. september kl. 19, Solbjergparkens selskabslokale, 
Pilevangen 102

Afd. 31, Havnehusene
mandag 27. september kl. 19, Sejlsportscenteret 

Afd. 32, Aarhus Kollegiet
tirsdag 31. august kl. 18 i afdelingens fælleslokale

Ikke-bolighavende 
torsdag 23. september kl. 19,  BBBO, Edwin Rahrsvej 33

     

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen

3. Afdelingens budget for 2022 til godkendelse og  
forelæggelse af årsregnskab fra 2019 (for nogle afdelinger) 
og for 2020

4. Eventuelle forslag

5. Valg: 
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter 
b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion 
c. Repræsentant + suppleant til FAS 

6. Eventuelt
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ForeningenForeningen Spørgsmål og pressekontakt til Brabrand Boligforening:
kommunikations og marketingschef Tania Andersen, taan@bbbo.dk, 29 81 54 85

Alle elsker Laden
Det hele startede med, at afdelings-
bestyrelsen inviterede afdelingens 
beboere på inspirationstur for at 
se på andre beboerhuse. Derefter 
havde de en workshop, hvor der 
var mulighed for at komme med 
alle deres idéer og drømme. 

”Vi er rigtig stolte af byggeriet. 
Alle elsker Laden, så det er 

vigtigt, at det er vores hus. Det har haft 
stor betydning, at vi er blevet inddraget 
i alt lige fra stort til småt. Det er ikke alt, 
der har kunnet lade sig gøre, men det 
blev altid undersøgt, også hvordan vores 
forskellige forslag ville påvirke økono-
mien. Det var jo vigtigt, at det var nogle 
gode løsninger, vi fandt frem til, når 
det skal holde de næste 50 år,” fortæller 
Anett S. Christiansen, der er formand i 
afdeling 5, Toveshøj.

Byggeriet har været to år undervejs, 
men selve processen om huset startede 
i 2016. Langt tidligere blev der kigget på 
at bygge et nyt fælleshus ved basaren, 
men da afdelingsbestyrelsen fandt ud 
af, at Laden risikerede at blive solgt som 
byggegrund, ville de hellere bruge penge 
på at bygge den om.

Ønsker og drømme
Afdelingsbestyrelsen drømmer om en 
husbestyrer. En, der kan få alle enderne 
til at hænge sammen og gøre, at det er 
rart at komme i huset. En, der er fast i 
huset, viser rundt, svarer på spørgsmål, 
booker arrangementer, sætter opslag på 
opslagstavlen og i det hele taget hjælper 
folk godt til rette. Afdelingsbestyrelsen 
startede ud med et stort kartotek med 
ønsker og drømme. 

SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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Af Tania Andersen, 
kommunikationschef 

i Brabrand Boligforening

”Nu vil vi først se, hvordan beboerne 
kommer til at bruge huset, og så kan 
vi købe ind og justere i forhold til nye 
ønsker,” fortæller Ilham Mohamed, der er 
medlem af afdelingsbestyrelsen.

Beboerhuset rummer fl ere sale, konto-
rer, mødelokaler, rum til værksteder, en 
ungeafdeling og et industrikøkken. 

”Vi har valgt en kæmpe skærm i den 
store sal, så det er muligt at leje lokalet 
ud til konferencer, eller hvis der er bebo-
ere, der ønsker at lave et arrangement, 
hvor man sammen kan se sportsbegi-
venheder. Vi opfordrer beboerne til at 
tage initiativ til at bruge storskærmen, 
men også scenen til dans og optræden,” 
siger Anett.

Boligsociale Hus Yggdrasil. 
”Vi forestiller os, at der i løbet af ugen 

vil være mulighed for at møde både 
beskæftigelsesmedarbejdere, der kan 
hjælpe med cv, ungeteamet og forenings-
mentor,” fortæller Ilham.

Valg af møbler
Afdelingsbestyrelsen er klar på allerede 
nu at afholde mindre arrangementer, 
men er først helt klar til at give den fuld 
skrue i løbet af efteråret, når møbler og 
organisering er faldet på plads. 

Anett og Ilham har netop været i gang 
med at afprøve og vælge stole og borde 
til huset. De forklarer, at det er vigtigt, at 
stolen er stabil, så den ikke vælter, når 
man rejser sig, hvis man har hængt sin 
jakke på dens ryglæn. Det er også vigtigt, 
at stolen er pæn, og at man ikke kan se 
skidt på den. De har besluttet sig for en 
stol, der er produceret i Italien, og som er 
let at gøre ren. Den er godt bred i sædet, 
stabil og sort. Det bord, de har valgt, er 
et sort laminatbord med en trækant og 
sorte ben – og så skulle man ikke kunne 
se beskidte fi ngre på bordpladen.

”Vi var lidt vovede med at vælge gulvet 
i den varme røde og alt træet, men vi var 
ude at se mange steder og syntes også, at 
der gerne måtte komme noget fornyelse 
ind i huset,” fortæller Anett.

De resterende møbler bliver i første 
omgang genbrug og i retrostil, da der 
ikke er økonomi til det hele på en gang. 
Carsten, der er beboer i Toveshøj, har 
allerede doneret sin sofa til huset. Han 
ville have ny sofa, og den gamle fejler 
ingenting. Gårdmændene hjalp med at 
slæbe den ned fra 3. sal, og nu står den 
i Carstens kælder og venter på at blive 
taget i brug. 

”Folk må gerne sende et billede af 

ting, de skal af med. Så kan vi se, om det 
har nogen interesse. Det kan også være 
legetøj, da vi gerne vil have en kasse med 
forskelligt til børnene,” siger Ilham.

Fremtiden
Huset står klar, venter kun på mangelud-
bedring, så skal det rengøres, og derefter 
kan det tages i brug. 

”Vi planlægger en indviel-
sesfest for beboerne her til 
efteråret, og vi håber, at det 
bliver muligt at have guidede 
ture i huset inden vores afde-
lingsmøde den 28. septem-
ber. Den 18. september håber 
vi at kunne holde åbent hus 
til ”Løb mellem husene”, og 
måske kan vi byde på kaffe,” 
siger Anett.

Afdelingsbestyrelsen har også andre 
ønsker på sigt, hvis der er efterspørg-
sel til at etablere for eksempel:
• Træværksted
• Systue 
• Beboerdrevet café
• Folkekøkken
• Morgenmad for de ældre
• Udlejning af Laden
• Babytræf
• Lektiecafé for både folkeskole- og 

gymnasieelever
• Professionelle, der har lyst til at 

leje sig ind, som fx Sumbabanden 
tidligere har gjort

Mange beboere har givet udtryk for, at 
de glæder sig til at komme i gang med at 
bruge huset. 

”En af beboerne sagde til mig: Jeg glæ-
der mig så meget til, at folkekøkkenet går 
i gang. Så sagde jeg: Så skal du bidrage,” 
fortæller Anett. 

Det er planen, at man i Laden også 
vil kunne møde medarbejdere fra Det 

Afdelingsbestyrelsen har inviteret 
borgmester Jacob Bundsgaard på besøg 
i september – både for at vise deres nye 
beboerhus frem, men også så de kan 
fortsætte dialogen om helhedsplanen for 
Toveshøj.

”Vi ønsker en grøn profi l. Afdelingen 
ligger godt tæt på naturen, og vi ønsker, 
at afdelingen i højere grad skal bære 
præg af det. Vi er som bestyrelse åbne 
over for forslag og vil gerne samarbejde 
omkring helhedsplanen. På den måde, 
mener vi, at vi opnår det bedste resultat 
for beboerne,” fortæller Anett.

Med helhedsplanen kommer der til at 
ske mange forandringer i Toveshøj, men 
afdelingsbestyrelsen er fast besluttet 
på gennem dialog og samarbejde at få 
indfl ydelse de steder, den kan. 

SIDER AF HOVEDFORENINGEN
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Fotografi er af Gellerup med ved en af 
verdens fi neste kunstbegivenheder
I øjeblikket kan besøgende på 
biennalen for arkitektur i 
Venedig se en række billeder 
fra Gellerup

B illederne er taget af den danske 
arkitekturfotograf Helene Høyer 
Mikkelsen, der ad fl ere omgange 

har fotograferet i området.
Temaet på biennalen er: ”Hvordan vi 

lever sammen”. I takt med større politiske 
kløfter og voksende økonomiske ulighe-
der har arkitekterne, der udstiller, haft til 
opgave at vise rum, hvor vi kan leve sam-
men. Helene Høyer Mikkelsen har valgt 
at fokusere på byparken i Gellerup, der er 
blevet til som en del af helhedsplanen for 
området. 

Ifølge Helene Høyer Mikkelsen er 
byparken netop et sted, hvor mennesker 
kan mødes og være sammen – for eksem-
pel om fysiske aktiviteter som gåture og 
sport eller afslapning, spisning og sam-
taler.

Hun er desuden fascineret af naturen 
i parken, hvor der både er ældre, store 

træer, nyplantede mindre træer, græs og 
stauder, der står mere vildt end i traditio-
nelle parker med klippede plæner.

Og så fremhæver hun de store blokke, 
der omgiver parken, og ikke mindst mel-
lemrummene mellem bygningerne, hvor 
man har udsigt til landskabet og byen 
omkring Gellerup.

”Jeg er glad for at få muligheden for at 
vise de kvaliteter, jeg oplever i det storslå-
ede rum, som opstår i samspillet mellem 
boliger og byparken. Her oplever man 
himmelrummet og den store skala, men 
samtidig fællesskabet og den nærvæ-
rende natur. At udstille billeder fra Gelle-
rup i Venedig er for mig en opgave i at for-
midle styrker i en almen bebyggelse, som 
sjældent får den slags opmærksomhed.”

Håber på at vække interesse
Fotografi erne er optaget på samme dag 
og samme sted i Gellerup, og det er ikke 
første gang, Helene Høyer Mikkelsen 
fotograferer her. Hun har tidligere foto-
graferet bydelen til bogen ”Gellerup”, der 
for nylig udkom på Arkitektens Forlag på 
både dansk og engelsk.

”Som arkitekturfotograf ser jeg det 
som en vigtig opgave at formidle oplevel-
sen af arkitektur og steder, og Gellerup 
synes jeg, er både interessant og vigtig at 
formidle gennem billeder. 

Jeg håber, min serie af billeder viser de 
åbenlyse kvaliteter i mødet mellem byg-
ningerne og byparken, og at fl ere menne-
sker får lyst til selv at opleve stedet,” siger 
hun.

Prestigefyldt selskab
Venedigbiennalen har i over 120 år været 
en af de mest prestigefyldte kulturinstitu-
tioner i verden. Biennalen blev grundlagt 
i 1895 og har i dag over 500.000 besøgende 
til kunstudstillingen. Historien om La 
Biennale di Venezia stammer fra 1895, da 
den første internationale kunstudstilling 
blev arrangeret. I 1930’erne blev nye festi-
valer født med temaer om musik, biograf 
og teater, og i 1980 fandt den første inter-
nationale arkitekturudstilling sted. 

Den 17. internationale arkitekturud-
stilling løber fra 22. maj til 21. november 
2021. Udstillingen omfatter værker fra 114 
deltagere fra 46 lande. 

Af Mette Sejthen, 
kommunikationsmedarbejder i 

Brabrand Boligforening

Fakta:
Arkitekturfotograf Helene Høyer Mik-
kelsen er uddannet arkitekt fra Aar-
hus Arkitektskole, men valgte tidligt 
at hellige sig arkitekturfotografering. 

SIDER AF HOVEDFORENINGEN
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Jubilæum: Tage og Else har boet i Gellerup i 50 år

Liv og leg mellem blokkene
Familien havde også overskud til at 
tage sig af et plejebarn, som elskede 
hverdagen i lejligheden på Gudruns-
vej, som altid var fuld af børn og liv.

Else fortæller, at der var mange 
små legepladser dengang og at alt, de 
skulle bruge, var lige i nærheden.

Ungdomsklubben, som lå ved City 
Vest, og de mange fritids- og sport-
stilbud var noget, børnene brugte 
flittigt.

Børnebørn og oldebørn
Nu er børnene for længst flyttet hjemmefra, og der er kommet 
mange børnebørn og oldebørn til. Billeder af alle de glade børn 
dekorerer væggene i stuen på Gudrunsvej. 

Tage og Elses to døtre bor tæt på, mens deres søn nu er bosat 
i Atlanta i USA. Derfor ser de ham ikke så tit, men han har gen-
nem mange år sørget for, at Tage og Else kom ud og oplevede 
verden.

De vender dog altid hjem til Gellerup, og her har de set, 
hvordan forandringerne har taget fart i et omfang, så det ifølge 
Tage næsten ikke er til at kende området mere. Men Tage og 
Else følger spændt med i, hvad den nye helhedsplan bringer for 
det sted, de har kaldt hjem gennem 50 år.

”Det er nogle dejlige lejligheder og 
et godt sted og bo, ellers havde vi jo 
ikke boet her så længe.”

Ordene kommer fra Else Hansen. Den 15. august var det 
præcist 50 år siden, at hun og hendes mand Tage Han-
sen flyttede ind i lejligheden på Gudrunsvej. Her har de 

boet lige siden, kun afbrudt af en kort genhusningsperiode i en 
anden lejlighed i Gellerup i forbindelse med renoveringen.

I anledning af jubilæet kiggede Brabrand Boligforening forbi 
med en buket blomster for at ønske parret tillykke. Det blev til 
en snak om livet i Gellerup gennem 50 år og alle de forandrin-
ger, der er sket i området gennem tiden.

Et godt sted at have børn
Parret flyttede fra et hus i Fajstrup til lejligheden i Gellerup i 
1971 til en husleje på 526 kr. om måneden for den 103 kvadrat-
meter store lejlighed.

På det tidspunkt var byggeriet af Gellerupparken i fuld gang, 
og kun de høje blokke på Gudrunsvej var opført.

Tage og Else fik tre børn, der alle er født og opvokset i 
Gellerup.

“Det har været et godt sted at have børn,” fortæller Else.
Da børnene var små, gik hun hjemme, men senere fik hun 

job som rengøringsdame i Brabrand Boligforening, hvor hun i 
mere end 20 år gjorde rent i opgangene i Gellerup.

“Der er stadig nogle, der kan genkende mig og hilser,” 
fortæller hun.

Af Mette Sejthen, kommunikationsmedarbejder

Else Hansen og Tage Hansen på lejlighedens altan i Gellerupparken.

 SIDER AF HOVEDFORENINGEN 



20  Skræppebladet  september 2021

AfdelingerneAfdelingerne Få hjælp til at skrive om begivenheder og aktiviteter i din afdeling!
Kontakt Skræppebladets redaktionssekretær 

Elsebeth Frederiksen, redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

Postkasse-fortællinger 
fra helhedsplanen udstilles i Blixens 

Ethvert hjem har en postkasse. 
Det gælder også de 408 hjem i 
Gellerupparken, hvor hundredvis 

af familier i tre år har ventet på, hvad 
der skal ske med dem. I alt er syv blokke 
udpeget til nedrivning, fordi afdelingen 
er på den hårde ghetto-liste.

For de fl este aarhusianere, politikere 
og journalister er 408 blot tal i et regne-
ark med et minus foran. Men virkelighe-
den er en anden for de mange familier, 
som snart skal fl ytte ud af deres hjem.

Mange af blokkenes familier er i fuld 
gang med at fi nde andre muligheder 

for at skabe et hjem. Nogle er allerede 
fl yttet, andre har skrevet sig på venteliste 
til en ny bolig i Gellerup eller en anden 
boligforening. Mange beboere ved stadig 
ikke, hvad der skal ske med dem, måske 
de har ikke råd til at gøre andet end vente 
og se, hvad de får tilbudt. Og så er der 
beboere, der siger, at de ikke fl ytter – de 
skal bæres ud. 

Danmarkshistorie
Udstillingen Postkasse-fortællinger 
forsøger at give stemme til nogle af 
familierne, hvad tænker og føler de? Det 

Beboerrådgivningen 
i Toveshøj fl ytter
Efter tre år fl ytter beboerrådgiver Maryam Fereidanian tilbage til 
Beboerhuset Laden den 26.august og kan tage imod beboerne i det 
nye kontor fra den 31.august. 
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Fredag den 10. september er der fernisering på 
fortællinger om ghettolovens fl ytning af 
hundredvis af Gellerupparkens beboere 

er beretninger fra et stykke markant 
Danmarkshistorie, hvor hundredvis 
af danskere bliver tvangsfl yttet, fordi 
deres hjem skal rives ned på baggrund af 
politiske dagsordner.

Udstillingen åbnes af rådmand Rabih 
Ahmad-Azad fredag den 10. september 
kl. 14 i Byrummet inden i Blixens, 
Karen Blixens Boulevard 7. Her kan 
postkasseudstillingen ses i åbningstiden 
september måned ud. 

Senere på efteråret bliver udstillingen, 
der er støttet af Gellerup Kulturpulje, 
også vist i Rådhushallen og på Dokk1.

Af Helle Hansen

Læs 
mere 
om 
arrangementer i 
Brabrand Kulturuge 
side 27-28

2021

11-19. SEPTEMBER

BRABRAND 
KULTURUGE

MUSIK

KUNST 2021FÆLLESSKAB

2021

MOTION

TRO

NATURLOKALHISTORIE

2021

TEATER
FORTÆLLINGER

SAMVÆRFORENING

2021

Foto: Ulrik 
DorphHansen
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Sommer med masser af 
udeliv i Gellerup
Bål og bold, gavlmaleri, sang og mu-
sik på programmet i en ferie, hvor 
meget foregik udendørs
Tekst og foto Helle Hansen

Sommerferien 2021 i Gellerup og Toveshøj efter mere end 
et år med corona bød på masser af udendørsaktiviteter 
for både børn og voksne. Klubberne lavede som altid i 

samarbejde med de lokale foreninger aktiviteter hver eneste 

ugedag i skoleferien. Der var fodboldskole og Gellerup Cup 
både i afdeling 4 og 5, hennamaling, grill og udflugter. Sigrids 
Stue lavede genbrugskunst, og hos Information Vest var natur-
detektiverne i sving med bål og pandekager sammen med 
bibliotek og Sundhedscenter Vest. 

Kunst og musik og udeliv
Vild med Gellerups glade gavlmalere udsmykkede en sydgavl 
på en blok på Inger Christensens Gade, mens Didde Rose og en 
masse børn lavede kunst med farver på stierne i byparken. Og 
i Verdenshavernes Fælleshave nedenfor det gamle Foreninger-
nes Hus har der været holdt flere grillspisninger. Mens det mel-
lem blokkene sommeren igennem har lydt af sang og musik i 
forbindelse med rækken af plænekoncerter, der har været holdt 
hver søndag eftermiddag. 

Så alle beboerne, der har været ude at rejse, kan tro på, at de 
virkelig er gået glip af en god sommer hjemme i Danmark.

21 GELLERUPPARKEN & TOVESHØJ  GELLERUPPARKEN & TOVESHØJ  afdeling 4 & 5 · Brabrand
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Farvel til beboerhuset – Farvel til beboerhuset – 
endnu en gangendnu en gang
Sommerhygge i Søvangen
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

afdeling 2 · 444 boliger · Brabrand  SØVANGEN  SØVANGEN 22 

Bliv bedre til at skrive artikler
Gratis seminar om journalistik
Skræppebladet inviterer til skrivedag for 
alle redaktionsmedlemmer og beboere, 
der vil skrive til Skræppebladet

Redaktionen holder løbende forskel-
lige arrangementer, der giver inspiration 
og læring i journalistiske dicipliner. 

I dette efterår holder vi skrivedag 
den 9. eller 10. oktober, hvor Peter From 

Jacobsen fra Vores Brabrand holder 
oplæg og giver gode bud på, hvordan vi 
som redaktion og som skribenter kan 
blive bedre til at levere de gode historier.

Peter From Jacobsen er mangeårig 
fagmedarbejder på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole, og før det erhvervs-
redaktør på Aarhus Stiftstidende.

Skrivedagen foregår i lokalerne hos 
Livsværkstederne (i Cityvest - oven over 
Føtex).

Skriv til redaktionssekretær Elsebeth 
Frederiksen, hvis du er interesseret i at 
deltage eller høre nærmere:
redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

BBeboerne kan ikke helt huske det, men de har i hvert fald 
sagt farvel til beboerhuset 3-4 gange. Lørdag den 21. 
august gjorde de det igen.

På grund af kommende renovering i afdelingen har det længe 
været meningen, at beboerhuset skal væk og erstattes med et 
nyt. Men da renoveringsplanen endnu ikke er godkendt, når 
beboerne nok også at holde fest for beboerhuset næste sommer.
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Den yndigste have –  
findes i Søvangen
Torsdag den 8. juli blev Vaskeri-haven overdraget 
til beboerne i Søvangen med klipning af den røde 
snor, taler, hotdogs og masser af godt humør
Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismund

GGennem det sidste års tid har de 
gæve vaskeri-folk knoklet for 
at indrette en vild have bag den 

øverste blok på Louisevej. 
Det var en glad og stolt Pia Stabell 

Hjort og Katrine Knudsen, der sammen 
med resten af vaskeri-holdet kunne præ-
sentere resultatet af anstrengelserne for 
beboerne i afdelingen, som nu har fået en 
kæmpe have fyldt med vilde blomster i 
alverdens farver, masser af frugttræer og 
bærbuske, som er et eldorado for bier og 
insekter.

”Vi håber, at vi kan inspirere andre til 
at give en lille bid af deres jord tilbage til 
naturen. Brumbasser, frøer, harer, råvildt, 
sommerfugle og et andepar har allerede 
taget haven i brug. Det er vi vildt taknem-
melige for. Vi tror, det er vejen frem at 
lave de her oaser, som gør, at vi kommer 
tættere på naturen, selv på sådan en lille 
plet som Søvangen,” sagde vaskeri-folket.

På vegne af beboerne i Søvangen 
modtog formand for Søvangen Erik 
Bløcher haven og klippede den røde snor 
over med en saks, som Vaskeriet til lejlig-
heden havde lånt af borgmester Jacob 
Bundsgaard.

Herfra skal lyde en opfordring til 
næste sommer at huske at lægge vejen 
forbi bagsiden af blokkene på Louisevej 
2-10. For når du først har gået gennem 
havet af vilde markblomster, der i står 
i højde op til taljen, så kan du ikke lade 
være med at gå hjem og snakke med 
dit driftspersonale om, at der også skal 
spredes vilde blomsterfrø i din afdeling.

23 SØVANGEN  SØVANGEN  23 afdeling 2 · 444 boliger · Brabrand
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Mødet med Danmark
Spændende foredrag i Holmstrup Pensionistklub

Tekst og foto Jens Skriver

Pensionistklubben i Holmstrup er 
startet op efter Corona. Catharina 
Østergård holdt forleden et 

inspirerende foredrag om mødet med 
Danmark. Hun er født i Holland og fik før-
ste gang kontakt med Danmark i 1972 på 
Mallorca, hvor hun lærte at drikke snaps 
og mødte en dansk mand. I to-tre år mød-
tes de skiftevis i Holland og Danmark, 
inden de flyttede sammen i Hamburg. 
Hvorefter de flyttede til Danmark.

Et nyt land
Hun lærte dansk i løbet af tre måneder 
ved at læse Politiken. De blev gift i 
Danmark, og manden fortalte, at man 
ikke måtte kysse i kirken. Her skulle hun 
arbejde og lære sproget. 

Hun var uddannet sygehjælper og 
skulle arbejde tre måneder gratis som 
sygehjælper, inden hun fik et sygehand-
lerbevis. 

I modsætning til Holland arbejdede 
alle kvinder her på grund af de høje 
leveomkostninger. Det var også slående, 
at mænds og kvinders beklædning var 
ensartet. 

Hun kan meget godt lide flæskesvær 
og gik ind for at købe et pund flæ-
skesvær. Det var slagteren ikke vant til. 
Da hun blev inviteret på middag hos sin 
svigerfamilie, fyldte hun tallerkenen 
med rødkål, og fik at vide, at hun ikke 
måtte svine med rødkål. Normalt spiser 
man meget kål i Holland. Der er medicin 
og behandling ved tandlæge også gratis. 

Ellers gik integreringen i Danmark 
stille og roligt. Parret endte i Hørning, 
hvorefter de blev skilt. Da mente hun, det 
var klogest at få dansk statsborgerskab, 
og det var intet problem den gang. 

Efter et stykke tid begyndte hun 
at date på nettet, og efter tre måneder 
mødte hun Poul Erik Østergård, der nu er 
død. 

For hende er den største forskel 
imellem Holland og Danmark imidlertid, 
at danskerne er meget reserverede og 
kontakter ikke andre. Hun sluttede af 
med nogle hollandske sange.

I øvrigt fungerer pensionistklubben 
som hidtil med kaffebord, fællesspisning 
og banko. I efteråret bliver der også en 
udflugt.
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Skræppebladet tester ny hjemmeside
Nyt design og et væld af nye funktioner skal afprøves

Skræppebladets redaktion og frivil-
lige står bag en massiv opgradering 
af skraeppebladet.dk, så siden klart 
afspejler Skræppebladet som et 
væsentligt og seriøst medie med 
tusindvis af artikler, indlæg og 
kommentarer.

Siden 1. august har Skræppebladet 
forsøgsvis beta-testet den nye hjem-
meside. Alle er velkomne til at kom-
mentere og komme med forslag til 
forbedringer. Forventes lanceret ved 
Skræppebladets jubilæumsreception 
den 8. oktober.
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Frugtbarheden er stor i Holmstrup
Aktivitetsdag med et mylder 
af glade børn

Den traditionsrige sommerfest er efter corona blevet 
erstattet af en aktivitetsdag. Fokus var fl yttet fra 
fodboldturnering, øl og dans til aktiviteter for børn, og 

der var et væld af børn – vel at mærke glade børn. Traditionerne 
fra sommerfesten blev fulgt op med et stort fælles morgenbord, 
men ellers var der en række aktiviteter, som børnene var meget 
glade for, hvis de ikke nød hinandens selskab. 

Tommy Trifolikum underholdt med gøgl og tryllekunster, og 
siden var der fælleslege, heriblandt rytmiske lege. 

Børnene var ellevilde med hoppeborgene og legede her i 
fællesskab. Eftermiddagen sluttede af med gratis sodavandsis 
til børnene, og først da åbnede baren. 

Efter fællesspisning underholdt duoen Harvest Moon i teltet, 
især med country and western. Meget passende, da det var 
fuldmåne. Kl. 22 lukkede baren, og mange både børn og voksne 
havde fået en god oplevelse.
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Tekst og fotos Jens Skriver

Morgenbord. Et mylder af børn.

Tommy Trifolikum.

Rytmisk leg.



26  Skræppebladet  september 2021

Jubilæumsfest Jubilæumsfest 
i Odinsgårdi Odinsgård  
Afdelingen fyldte 30 år
Tekst Anders Nielsen, fotos Bo Sigismund

DDen 14. august fyldte afdelingen 
30 år. Det skulle selvfølgelig 
fejres med både en børnefest 

og en aftenfest. Til børnefesten havde 
Netto på Runevej sponsoreret slik, frugt, 
juicebrikker til børn og alle deltagerne i 
hele festen. 

Michael Sørensen fra aktivitetsud-
valget fortæller, at nu var der ikke sket 
noget i Odinsgård i de sidste 10 til 12 år, 
og nu syntes aktivitetsudvalget, at det 
var på tide at få gang i samarbejdet med 
beboerne igen. Tilslutningen var ikke så 
stor, vi var de samme som tidligere, men 
der var nogle nye beboere, der deltog. 
Michael vil gerne fremover have gang i 
vores bankospil og juletræsfest.

Til børnefest var der ca. 16 børn, der 
hoppede i hoppeborg, gled på vandglide-
baner, lavede snobrød på bål og deltog i 
en udfordrende skattejagt.

Til aftenfesten var vi 18 stykker. 
Aktivitetsudvalget havde lavet salatbar, 
og folk kunne selv tage noget tilbehør 
med til grilning.

Der var en dejlig stemning og folk 
hyggede sig. Så Michael og aktivitetsud-
valget skal nok få nogle dejlige sociale 
arrangementer op at stå i Odinsgård 
fremover.
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Michael Sørensen skubbende med det sponsore
rede slik, frugt og juicebrikker fra Netto.



september 2021  ·  Skræppebladet   27

Nu kan Brabrand-beboerne  
endelig være sammen om kultur igen
Programmet for Brabrand Kulturuge er offentligtgjort

”Alt”Alt er kultur. Især kunst.” Sådan 
lyder det fra Chresten H. 

Ibsen, formand for Brabrand – Aarslev 
Fællesråd, i årets program for Brabrand 
Kulturuge. Kunst er mange ting. Det, 
som herrelandsholdet i fodbold gjorde i 
sommer, var kunst med en bold, mener 
Chresten H. Ibsen. Selvom nogen sikkert 
vil diskutere, om det er kunst: ”Men når 
diskuterer det, er det netop kunst.”

Er whiskey-smagning med musik 
kunst? Det mener arangørerne fra 
Brabrand Whiskey-klub. Her kan du 
kombinere whiskey-smagning med 
gourmet-mad og musik efter maden. 
Rundvisninger er også kunst. I hvert 
fald når man kalder dem kunstrund-
visninger. De foregår i Gellerup, hvor du 
kan se gavlmalerier, postkassehistorier 
og andre spændende kunstrelaterede 
aktiviteter. 

Er kunst også en løbetur i Gellerup? 
Løb mellem husene er et arrangement, 
der består af en løbetur i og rundt om 
Gellerup. Arrangørerne lover, at det bliver 
en fest i Gellerupparken, hvor man vil 
blive overraskede over alt det grønne i 
området. Det foregår den 18.9. Læs mere 
på: Løb Mellem Husene 2021 Aarhus.

Gamle traditioner holdes i hævd
Nogle ting skal bare ikke ændres. F.eks 
åbnes kulturugen ved Genbrugsbutikken 

på Hovedgaden. Her er der rundstykker, 
kaffe og en enkelt spids. Det sker den 11. 
september klokken 10.

Ellers byder ugen på kunst i stride 
strømme med udstillinger på atelierer, 
værksteder og udendørsudstillinger. Du 
kan høre foredrag, gå til jazzkoncert og 
meget mere. 

Det er alligevel imponerende, at Bra-
brand har så meget kultur at byde på, og 
at vi alle sammen er inviteret indenfor. 

Det er lidt svært at finde informationer 
om kulturugen. Men du kan være heldig 
at finde programmet i de lokale butikker 
i Brabrand.

Link til kulturugens program: http://
www.detgamlegasvaerk.dk/photogallery/
Kulturuge_2021.pdf

AktiviteterAktiviteter Send aktiviteter og arrangementer
til redaktion@skraeppebladet.dk

Vild med Gellerup inviterer på en 
kunstnerisk byvandring i Gellerup
Tekst Helle Hansen, foto Elsebeth Frederiksen

SSom et indslag i Brabrand Kulturuge 
i uge 37 kan du komme med på tur 
rundt i Gellerup og blive klogere på 

en helt særlig del af Gellerups kunst- og 
kulturliv.

Vild med Gellerup garanterer en 
yderst interessant byvandring med 
sær lig fokus på både kunst og natur. 
Oplev blandt andet de nye gavlmalerier, 
en postkasseudstilling på Blixens, have-

kulturen i drivhuset på Blixens tag, nye 
grønsagsskiltninger, Sigrids Stues uden-
dørsudstilling eller broderiudstillingen på 
Gellerup Bibliotek, hvor 30 kvinder over 30 
år broderede 30 x 30 cm på 30 dage under 
coronanedlukningen. 

Byvandringerne foregår mandag den 
13. september kl. 10.00 - 12.00 og torsdag 
den 16. september kl. 16.30 - 18.30. Møde-
stedet er ved indgangen til Blixens. 

Læs mere på www.vildmedgellerup.dk

2021

11-19. SEPTEMBER

BRABRAND KULTURUGE
MUSIK

KUNST 2021FÆLLESSKAB

2021

MOTION

TRO

NATURLOKALHISTORIE

2021

TEATER
FORTÆLLINGER

SAMVÆRFORENING

2021

Oplev b.la. 
udstillingen ”Alt 
Forladt” af billed
kunstner Astrid 
Gjesing omtalt i 
Skræppebladet 
juni.
På Gellerup 
Bibliotek frem til 
26. september.

Tekst  
Elsebeth Frederiksen
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Gellerup Fællesråd holder general-
forsamling efter coronapause
Det lokale talerør ind til kommunen tager fat på 
opgaverne igen, der er nok at lave

OOven på næsten to års nedlukning 
på grund af alle covid-19-aflys-
ningerne indkalder Gellerup 

Fællesråd til generalforsamling mandag 
den 6. september kl. 19.00 i Information 
Vest (tidligere E&P Huset) Tinesvej 31. 
Dagsorden bliver ifølge vedtægterne. 

Det lokale råds bestyrelse har de 
sidste par år primært holdt møder på 
nettet, det gælder også samarbejderne 
med blandet andet Tryghedsnetværket 
og Med hjerte for Aarhus – og selvfølgelig 
Samvirkets kvartalsmøder. Fællesrådet 
udgav sammen med Samvirket før 
sommer lokal-oversigten ”Gellerup 
Guide”, som er fyldt med information om 
lokalområdet – guiden kan downloades 
på Skræppebladets hjemmeside.

Sigridsvej har ventet 20 år på trafik-
dæmpning
I foråret 2020 blev fællesrådet lovet af 
Trafik og Veje, at der i løbet af 2021 vil 
blive lave trafikdæmpning på Sigridsvej, 
som der i foråret er blevet på Hejre-
dalsvej. Dette er endnu ikke sket – og 
det forlød før sommerferien, at planerne 
om udviklingen i Gellerupparken med 
flere nedrivning omkring Dortesvej 
har sat arbejdet med trafikdæmpning 

på Sigridsvej midlertidig i bero. Det vil 
fællesrådet forsøge at få en forklaring på 
snarest muligt. 

Mange ting har været på hold i løbet 
af de seneste to år, men fællesrådets 
bestyrelse har i perioden været med 
til at støtte flere forskellige initiativer, 
der har kunnet afholdes på trods. Det 
gælder blandt andet dimissionsfesterne 
for områdets unge, som blev holdt både 
i år og sidste år. Der er også blevet givet 
støtte til et par gavlmalerier, ligesom 
fællesrådet har været med til at støtte 
op om indretning af foreningslokalerne 
i det midlertidige Foreningernes Hus på 

1.-salen i Gudrunsvej 78, hvor der nu er 
kopper og service, som kan benyttes af 
alle.

I april i år blev der også gennemført 
en affaldsindsamlingsdag, hvor der blev 
fyldt mange sække med skrald i løbet af 
de to dage, der blev uddelt sække.

Kontingentet til Gellerup Fællesråd er 
50 kroner for privatpersoner, 100 kroner 
for frivillige foreninger og 200 kroner for 
organisationer og virksomheder. 

Indmeldelse hos kasserer Conny 
Jepsen - mail: connyjepsen@gmail.com. 
Læs mere på 
www.gellerup-faellesraad.dk

Løb mellem blokkene 

AAlle kan være med, når vi løber 
eller går gennem det skønne 
og grønne område i Gellerup 

lørdag den 18. september 2021.

Løb Mellem Husene er et landsdæk-
kende projekt, der for første gang 
afvikles i Aarhus. Du kan vælge at gå 
eller løbe vores rute på 5 km eller kaste 
dig ud i en engelsk mil (1,7 km). Begge 

ruter byder på masser af underholdende 
indslag.

Så tag din familie, dine venner eller 
kollegaer under armen, og deltag i en 
hyggelig, sjov og over raskende dag med 
motion og byfest. 

Tilmelding via www.sportstiming.dk - 
søg efter Løb Mellem Husene Aarhus/ 
Løb Mellem Husene

Af Helle Hansen
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Store oplevelser til små 
priser med FAS Nord
Bor du i en af afdelingerne under 
FAS Nord? Så kan du igen i år få 
billige kulturoplevelser i Aarhus!

Igen i år sælger FAS Nord billige billetter til byens 
kulturliv, museer og andet op til efterårsferien. Vi 
sælger samtidig også ’gæstebilletter’ til ustøttede 

gruppepriser! 
Billetterne vil blive solgt på udvalgte steder i løbet af uge 

41. Nærmere information om billetter, priser og salgsteder 
vil snart kunne findes på FAS Nords facebook-side på 
facebook.com/NordFAS.

Beboere i afdelinger under FAS Nord kan også glæde 
sig til at høre mere om vores julemarkedstur til Flensborg 
– følg med på Facebook og her i Skræppen for nyheder 
omkring fremtidige billetsalg og udflugter!

FAS Nord dækker afdelingerne: 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18 og 19.

Tag med FAS Syd til  
Tirpitz bunker museum
Beboere i FAS Syd har nu mulig-
hed for besøge det spændende 
museum Tirpitz i Blåvand

Foto: Siegbert Brey, Wikipedia, licens CC BY-SA 4.0

Få en dejlig dag med udflugt til det vestligste Dan-
mark. FAS Syd arrangerer samme tur til Tirpitz, som 
skulle have været afholdt i 2020.

Turen afholdes d. 6. oktober 2021 med afgang kl. 8.30 fra 
Hasselhøj 203.

Billetterne sælges fra Hasselhøj 203 mandag d. 6. sep-
tember kl. 18:30 - 19:30 til 200 kr./stk.

Coronapas skal kunne fremvises.

Vi starter med en introduktion til museet i bussen, og 
derefter er der tid på egen hånd til at se og opleve museet 
både ude og inde. Se blandt andet: ”Tirpitz-bunkeren”, ”En 
hær af beton”, ”Rav – Havets guld”, ”Den skjulte vestkyst” 
samt særudstillingen ”Livsfare – Miner”, som omhandler 
minerydningen efter 2. verdenskrig til den sidste mine 
blev fjernet i 2012.

Det er den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels og 
BIG-gruppen, der har tegnet det nye Tirpitz. Arkitekturen er 
inspireret af den rå natur og historie, der omgiver museet.

FAS Syd dækker afdelingerne:  
7, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 og 31.

Livsværkstedernes pop-up-
café bringer nærvær ud
Pop-up-cafeerne byder stadig velkommen til en kop kaffe 
og en snak. Du kan møde pop-up-cafeerne på følgende 
steder og tidspunkter i 2021:

• Toveshøj, på stien for enden af blokken Edwin Rahrs Vej 
18-26: hver mandag 11.00-12.30 

• Skovgårdsparken, legepladsen på Karensvej:  
hver onsdag 11.00-12.30

• Fredspladsen ved Gellerup Højskole:  
hver onsdag 13.00-14.30

• Søvangen, p-pladsen neden for den nye Vaskerihave på 
Louisevej: hver torsdag 12.00-13.30 

• Det Boligsociale Hus, Dortesvej 35A:  
hver torsdag fra 14.00-15.30
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LæserbreveLæserbreve Læserbreve og kommentarer sendes til redaktion@skraeppebladet.dk
Deltag også i debatten på skraeppebladet.dk og facebook.com/skraeppebladet

Læserbreve og kommentarer 
til Skræppebladet

Skræppebladet er beboernes blad, og det er derfor 
vigtigt både at modtage og bringe læsernes 
kommentarer og læserbreve. Skræppebladet 

skal være til at forstå for alle, så derfor skal alle 
indleverede tekster være skrevet på dansk eller være 
forsynet med dansk oversættelse.

En kommentar skal aftales med redaktionen, som 
eventuelt efterfølgende redigerer kommentaren i 
samarbejde med forfatteren.

Læserbreve er som udgangspunkt korte, og her 
retter redaktionen kun for stave- og forståelsesfejl. 
Læserbreve optages u-censurerede, hvis de ikke 
indeholder injurier.

Redaktionen har ret til at forkorte læserbreve og 
kommentarer, hvis de overstiger 500 ord/3000 tegn.

Send dit læserbrev eller din kommentar pr. mail til 
redaktion@skraeppebladet.dk
eller på papirbrev til 
Skræppebladet, Gellerup Museum, 
Gudrunsvej 16, 6. th, 8220 Brabrand

Forslag: Kommune-mægler 
af: Sean Ryan Bjerremand, 
tidligere Toveshøj-beboer, Æblets Kvarter 54b, 2990 Nivå

Som indfødt Gellerupper er det interessant at følge udvik-
lingen i Gellerup/Toveshøj. De frivillige kræfter fortjener al 
mulig cadeau for deres indsats og deres overblik.

Det er derfor med ikke så lidt bevidst frækhed, at jeg foreslår en 
yderligere investering (eller oprustning, om man vil) i forbindelse 
med forhandlingerne med kommunen: Hvorfor ikke oprette en 
egentlig, lønnet stilling som mægler, mens forhandlingerne pågår? 
Det ville da være oplagt at foretage en sådan investering i de resur-
ser, der er i beboerdemokratiet og samtidig sige: ”Vi tror på os selv.” 

Brabrand Boligforening har en lang historie bag sig. Meget er 
gået godt, andet knap så godt. Lige nu er vi i en særdeles vigtig fase, 
og en lille investering med en 30.000 kroners månedsløn nu kunne 
vise sig at være guld værd for beboernes livskvalitet og boligfor-
eningens omdømme.
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KontaktKontakt Send rettelser om kontaktoplysninger
til redaktion@skraeppebladet.dk

Brabrand Boligforening
Edwin Rahrs Vej 33
8220 Brabrand
Tlf: 89 31 71 71
E-mail: brabrand@bbbo.dk 

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag : 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 13.00

www.aarhusbolig.dk
www.bbbo.dk

Afdelinger
Afdeling 11, Odinsgård:
Mads B. Kjeldgaard, 
tlf. 50 37 66 65
madskjeldgaard@gmail.com

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Lise Ledet, tlf. 25 17 14 41
liseledet@stofanet.dk

Afdeling 14, 
Borumtoften:
Pernille Schmidt
pernilleschmidt65@gmail.com

Afdeling 15, 
Hasselengen:
Sarah Sandnes Bjørghaug
sarah.bjornhaug@gmail.com
tlf. 25 21 28 73

Afdeling 16, 
Seniorbo Voldbækhave:
pt. ingen formand

Afdeling 17, 
Højriisparken:
Kontaktperson Gert Sørensen
grms@mail.tele.dk

Afdeling 18, Lyngby:
Dennis Laursen 
dennislaursen@gmail.com

Afdeling 19, 
Bronzealdervænget:
Martin Johannesen Klepke, 
tlf. 29 91 69 80
mklepke92@gmail.com

Afdeling 21, Hasselager:
Bernadette Gissel, 
bg@stofanet.dk

Afdeling 22, 
Sonnesgården:
Jens Kragsnæs, tlf. 30 53 86 17
jensskov.kragsnaes@gmail.com

Afdeling 23, Skovhøj:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj:
pt. ingen formand

Afdeling 25, 
Østergårdsparken:
Christina Valsted Madsen, 
tlf. 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com

Afdeling 26, 
Kildeagervej:
Maja Olesen, 
afd26bestyrelse@gmail.com

Afdeling 27, 
Tingskovparken
pt. ingen formand

Afdeling 29, 
Valdemarsgade:
pt. ingen formand

Afdeling 30, 
Pilevangen:
Per Tirstrup Nielsen, 
tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com

Afdeling 31, 
Havnehusene:
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30
thorutting@gmail.com

Afdeling 32, 
Aarhus Kollegiet:
Theis Weinreich
Theisweinreich@gmail.com

Afdeling 33, 
Generationernes Hus:
pt. ingen formand

Foreningsbestyrelsen
Keld Albrechtsen (formand), afdeling 6
tlf. 86 24 51 50, keld-albrechtsen@in-tvmail.dk 

Mathias L. KofoedOttesen, afdeling 12
Tlf. 50 88 98 38, m.kofoedottesen@gmail.com

Peter Iversen, afdeling 6
Tlf. 25 39 87 28, peter-iversen@live.dk 

Thor Utting, afdeling 31
tlf. 42 79 69 30, thorutting@gmail.com

Erik Bløcher, afdeling 2
tlf. 50 41 48 28

Helle Hansen, afdeling 4
Tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com 

Karsten Pedersen, afdeling 1
kpfreelance@gmail.com

Lis Skov, Sonnesgården (1.suppleant)
Anne Hegelund, Gellerupparken (2.suppleant)      

Afdeling 1, 
Hans Brogesparken:
Asger Frederiksen, 
tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

Afdeling 2, Søvangen:
Erik Bløcher, 
erik.h.blocher@hotmail.dk

Afdeling 3, 
Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, 
formand@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, 
Gellerupparken:
Youssef Abdul Kader
gnpy@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj: 
Anett S. Christiansen, 
tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.dk

Afdeling 6, Holmstrup: 
Edvin Juhl (kontaktperson), 
Jernaldervej 215 
edvinjuhl@intvmail.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:
Dorthe Nicolaia Gottlieb
dorthe.nicolaia@hotmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
Lars Jakobsen
larsjakobsen@outlook.com

Afdeling 10, 
Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen,  
tlf. 24 84 59 29
roedlund@stofanet.dk

Rådgivning m.v.
Beboerrådgivningen
Det Boligsociale Hus
Dortesvej 35A, 8220 Brabrand
Kontakt Abelone Asingh, 
tlf. 61 28 21 50. 
Åben rådgivning tirsdag 10-12 
og torsdag 1518.

Beboerrådgivning 
Toveshøj
Maryam Fereidanian træff es i 
beboerhuset Laden
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
Tlf. 20 18 54 24

Beboerrådgivning 
ved Jens Høgh
Ingasvej 66 (v/selskabslokalet)
Tirsdag 10-12 og 
torsdag 15-17.30
Tlf. 61 28 21 26
jeho@bbbo.dk

Beboerrådgivning 
Holmstrup Mark
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6,
Tirsdag 1517 og 
”torsdags-kaff e” 10-12.
Tlf. 61 28 21 26
jeho@bbbo.dk

Gellerup retshjælp
Dortesvej 1, st. th., 
8220 rabrand, tlf 86 25 71 35

Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6. th., 
8220 Brabrand.
Kontakt: Helle Hansen 
tlf. 27 83 27 82

Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

Service m.v.
Totalservice
Tlf. 89 31 71 71, mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30, week-
end hele døgnet. 

Antenneservice Stofa 
Kundeservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-19
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20
Døgnåbent

IN-TV
H. H. Seedorff s Stræde 3-5
Aarhus C, tlf. 71 99 29 98
Mandag-fredag  kl. 10-16.30
info@intv.dk

YouSee TV
Kundeservice tlf. 70 70 40 40
Mandag – torsdag: 08.00 – 
17.30. Fredag: 08.00 – 16.30

Lokalpolitiet Aarhus Vest
Karen Blixens Boulevard 7
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk
Mandag-fredag 10-12

Lægevagten 
Tlf. 70 11 31 31

Fritidsforeningen
Youssef Abdul Kader, formand
gnpy@hotmail.com

Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6B, 
8220 Brabrand

Det boligsociale hus 
Yggdrasil
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand, 
Kontakt: Troels Bo Lund 
Knudsen: tlf. 23 89 73 96 
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Invitation til Skræppebladets 
50-årsjubilæumsreception 

Udbruddet med coronavirusset var sidste forår skyld i, at 50-årsjubi-
læet for udgivelsen af Skræppebladet blev afl yst og afl yst og afl yst, 
men nu prøver vi igen – og du er inviteret.         

Fredag den 8. oktober kl. 14-16.30 
på Brabrand Boligforenings administration, Edwin Rahrs Vej 33, Brabrand.  

Et af landets ældste beboerblade
For 51 år siden omkring påske kunne en lille redaktion med stor tilfredshed 
holde den første trykte udgave af det nye beboerblad i hånden. Bladet blev 
uddelt til alle beboere i den nye afdeling 4, for det var i Gjellerupplanen, at 
Skræppebladet blev født tilbage i foråret 1970. 

En af de første opgaver, redaktionen havde, var at fi nde et navn til bladet. 
Via en konkurrence blandt beboerne blev navnet Skræppebladet fundet. 
Snart kom fl ere afdelinger med, og hurtigt blev bladet til beboerblad for 
alle afdelingerne - og de sidste mange år har Skræppebladet også være 
foreningsblad for hele Brabrand Boligforening. 

Program 
• Taler og oplæg
• Underholdning: Mantel & Max Madsen ser med vanlig skæv vinkel på 

Skræppebladet og alt det, der ikke blev skrevet
• Plancheudstilling med historier fra 50 års beboerblad 
• Konkurrencer: Vind jubilæumskrus
• Se arkivet med alle de gamle Skræppeblade 
• Mød redaktionsmedlemmer, nuværende og tidligere, medarbejdere på 

bladet, nuværende og tidligere, andre folkevalgte, ansatte i Brabrand 
Boligforening, beboere og andre gode borgere

• Vi byder på lidt til maven og til ganen
• Rundvisninger i Brabrand Boligforenings nye administrationshus 

Tilmelding  
Af hensyn til forplejning vil vi meget gerne have at vide, om du kommer 
og deltager i receptionen.  Send venligst dit svar til 50@skraeppebladet.dk 
senest tirsdag den 5. oktober. 

Vi glæder os til at se dig 
Venlig hilsen  

Skræppebladets redaktion 


